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BOMEN, HEESTERS.

3833. Daar staat een boom in de weg.
Waarschuwing om in't bijzijn van zeker persoon voorzich-
trg te spreken

3834. Daar zijn wel hoger bomcn gevallen,
Er zijn wel vreemder dingen gebeurd.

3835. Door de bomen het bos niet zien.
Door op onderdelen te letten, de hoofdzaak uit het oos
verliezen, b. v. bij v,erlandelingen te veel uitweiden, bij ti
studeren te veel aan bijzonderhéden doen.

3836. Ik noern maar zo'n boom uit het bos.
Geze-gd wanneer men iets zeer in 't algemeen aanduidt.

2914. Van de hoge boom teren.
Van zijn kapitaal (nict van de rente) leven; op zorgeloze
wijze zijn geld of kapitaal verkwisten.

2774. Als't geld regent en bomen waait.
AIs het betere tijd wordt.

3244, De kat uit de boom kijken.
Een afwachtende houding aannemen; eerst zien hoe de zaak
afloopt, alvorens zich te verklaren, 

- voor men er aan deel-
neemt.

3837. Erg onder boompjes ziin.
Zeer neerslachtig zijn.

3S3S. Hij geeft de boorngâarâ op.
Hij kan h,et-voorgestelde raadsel niet oplossen; of in 't al-
gemeen : hij geeft de zaak verloren.

3839. Hout naar het bos dragen,
Nutteloos werk doen, water naar de zee dragen.

3840. Icmand in 't bos jagen.
Zich van iemand ontdoen, zich van hem ontslaan.
z. à. .' Iemand in de schuur jagen.

3841. In het bos grootgebracht zijn. - '
Onbeschoft ziin.

J842. Om de bosjes lofen.
Heimelijk de school verzuimen; ook : het werk aan ardcren
overlaten,
z. b. : ,Lchter de haag lopen,

3843. lemand door kreupelbos jag€n.
Het hem_niet gemakkelljk maken; hem wat ongemak doen
ondervinden.

3844. Hij zit in de hazelaar.
Hij is boos. toornig.

3845. Onder de vijgeboom rusten.
In rust en welstarid leven.

3846. De harp aan de wilgen hangen.
Het dichten staken, de dichtkunst laten varen.

3847. Achter de haag lopen.
Heimelijk de school verzuimen. spiibelen.
z. b. : Om de bosjes lopen.
Een gluipertje maken.

3848. Iets in rle haag laten.
Er geen voortgang aan geven.

3849. 't Is de hagen door.
De kans is voorbij.
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